
INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanleveren vóór 15 
maart 2020 via redactie@grijpskerkverbonden.nl  of 

bij het Dorpsloket. Het thema is LENTE, het seizoen van 

het nieuwe begin. Wij zijn op zoek naar nieuwe plannen 

en verrassende ideeën. Maar natuurlijk zijn alle andere 

berichten, foto’s en oproepen hartelijk welkom. 

De redactie kort zo nodig de bijdragen in. De 
april editie ligt in de week van 13 april bij u op de mat.   

OUD PAPIER... HOUD HET APART!!! 

Graag komen de leden van Muziekvereniging ‘Excelsior’ uw oud-papier weer ophalen op 
Zaterdagmorgen 22 februari 2020 en 21 maart 2020 vanaf 10.00 uur 

Zet u s.v.p. uw papier en karton (gebundeld of in dozen) duidelijk zichtbaar langs de weg.                          
De inkomsten die wij met het ophalen van het oud-papier binnenhalen, hebben wij hard nodig voor de               
instandhouding van onze vereniging. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs. Alvast hartelijk bedankt! 

WORD LID 
Bevalt dit krantje? Ondersteun dit én andere activiteiten door lid te worden. Dat kan   
bij het Dorpsloket, per e-mail: leden@grijpskerkverbonden.nl of via onze website:   
https://grijpskerkverbonden.nl/dorpscooperatie/lid-worden   
Onze jaarlijkse contributie bedraagt: Individuele contributie: €  14,00                                 
of Gezinscontributie: €  20,–   (twee of meer personen op één adres).  

Zijn de gegevens waarmee u zich heeft ingeschreven veranderd of wilt u uw lidmaatschap opzeggen, 
stuur dan een mailtje naar hiervoor genoemd e-mailadres of geef het door bij het Dorpsloket. 

LEDENVERGADERING DORPSCOÖPERATIE GRIJPSKERK VERBONDEN 
Vooraankondiging 

Het bestuur van de dorpscoöperatie “Grijpskerk Verbonden” nodigt haar 
leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering.  
Deze vindt plaats op 12 maart om 19.30 uur in De Nieuwe Wierde. 
We blikken terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar 2020. Voor de 
pauze zal het officiële gedeelte plaatsvinden. De jaarlijkse stukken komen 
dan aan de orde en er wordt informatie gegeven over de voorgenomen fu-
sie met Dorpsbelangen. Na de pauze is het de bedoeling dat het bestuur 
met de    aanwezige leden in gesprek gaat. We zijn nieuwsgierig naar de 

mening van de leden over het Dorpsloket. Is men hier tevreden over? Hebben de leden ideeën over 
wat het dorpsloket nog meer op zou kunnen pakken? Etc. Ook wil het bestuur graag weten of er za-
ken zijn die de leden belangrijk vinden als het gaat om het voorgenomen fusietraject met Dorpsbelan-
gen? Verder nog: wat voor een soort verbindende activiteit zou de dorpscoöperatie het komende jaar 
moeten organiseren? Dit alles uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. Binnenkort 
wordt de uitnodiging voor deze avond naar de leden verstuurd.                                                               

DORPSLOKET VOOR ELKAAR  
Voor dat handje extra 

Bereikbaar:   
Alle werkdagen 
Tijd: 10.00 - 12.00 uur 
Plaats:  
De (Nieuwe) Wierde   

Telefoon:  06 16 39 9367  E-mail:  
dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl   

HET LAATSTE NIEUWS EN ‘HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN’ 

BBWWT  
Voor de tweede keer heeft bakker Ja-

ger in januari een Barre Bakkers 

Winter Wandel Tocht (BBWWT) geor-

ganiseerd. Deze 10 kilometer lange 

wandeltocht bracht deelnemers naar   
bekende en onbekende plekken in en 

om het dorp. Geweldig zoals diverse 

ondernemers en organisaties hun 

ruimten beschikbaar hebben gesteld 

en de wandelaars gastvrij  hebben 

ontvangen. De tocht was goed georga-
niseerd en goed voorzien van eten en 

drinken. Er is vanuit het dorp veel 

waardering voor deze activiteit die 

mensen in beweging zet en ook tot 

veel ontmoetingen leidt.   

GEDICHT 
Al wandelend door 
Grijpskerk kom je soms 

juweeltjes tegen, zoals 

dit gedicht. Regelmatig 

wordt op deze plek een 

nieuw gedicht aange-

plakt. Herkent u dit 
beeld? Weet u waar u 

dit kunt vinden? 

Laat het ons weten op  

redactie@grijpskerkverbonden.nl of door 

een envelop met daarin de goede oplossing 
en voorzien van naam en adres bij het 

dorpsloket in te leveren. Onder de goede 

inzenders wordt een poffert verloot. 

 DE GRIJPSKERKER 
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Het laatste nieuws en opmerkelijke zaken 

 
 

 

 
 

Deze dorpskrant is een      
uitgave van Dorpscoöperatie    
Grijpskerk Verbonden en   

verschijnt 6 keer per jaar. 

Adres: p/a Dorpsloket, Burmanniastraat 1,  9843EJ Grijpskerk 
E-mail: redactie@grijpskerkverbonden.nl      Tel. 06 16 39 93 67 (tussen 10 –12 uur) 
Facebook: www.facebook.com/GrijpskerkVerbonden   Website: www.grijpskerkverbonden.nl 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/grijpskerk-verbonden/about/?

                                                                                                                                                                                                                                            

LET OP !                          

Alweer(!) Wonen       → pg. 3   

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

Eigenwaardig 

Oud → pg. 3 
Verbouwing 

MFC → pg. 2                                                                                                                                                                                                                                          
Dorpsgenoot 

Portret → pg. 2                                                                                                                             
Waar staat dit    

 Gedicht → pg. 

HET NIEUWE JAAR: NIEUWE RONDES, NIEUWE KANSEN 
Het is eigenlijk wel goed om een punt te hebben in de tijd,   
waarop je terugkijkt en vooruit blikt. Wat de terugblik betreft was 
de totstandkoming van het Dorpsmanifest misschien wel het   
belangrijkste. We hebben dat allemaal samen gemaakt: de 
Dorpscoöperatie, Dorpsbelangen en alle andere Grijpskerkers die 
zich hiervoor hadden opgegeven. En dit jaar staat voor ons een 
grote verandering op stapel: de (voorgenomen) fusie van dorps-
coöperatie Grijpskerk Verbonden en Vereniging Dorpsbelangen. 
Meer daarover op onze ledenvergadering. Zie aankondiging.→ pg. 4 

 
 

 

 Ledenvergadering 
 

dorpscoöperatie     
Grijpskerk Verbonden 

 
Dag:  12 maart 

         Tijd: 20.00 uur 

    Plaats:  
    De Nieuwe  Wierde 

mailto:redactie@grijpskerkverbonden.nl


ONZE DORPSGENOOT:  
Marije Hoekstra 

De eerste achttien jaar van 

haar leven heeft Marije in 
Grijpskerk gewoond, waar 

haar ouders de drukkerij 

en kantoorboekhandel 

Hoekstra runden. Op 18 

jarige leeftijd vertrok zij 
naar Groningen om daar te 

gaan wonen en studeren. 

Het lijntje met Grijpskerk 

bleef. Niet alleen voor fami-

liebezoek, maar ook om in de weekenden en in de 

vakanties in de zaak te helpen. Het was in eerste 
instantie niet de bedoeling dat Marije na het afron-

den van haar studie algemene cultuurwetenschap-

pen terug zou keren naar Grijpskerk. Het overlijden 

van haar moeder bracht daar echter verandering in. 

Samen met haar vriend Nathan Slangen heeft zij 

zich in Grijpskerk gevestigd. De drukkerij en kan-
toorboekhandel in de Herestraat wordt nu door va-

der en dochter gerund. Dat Marije een ondernemen-

de vrouw is blijkt wel uit het feit dat zij daarnaast 

ook nog een eigen bedrijf heeft: Dejavie, wat staat 

voor “Het opnieuw beleven van herinneringen”. Hier 
wordt allerlei materiaal zoals filmpjes, videobanden 

en cassettes gedigitaliseerd, zodat de informatie  

beter toegankelijk is en beter kan worden bewaard.   

PERSONEN, ACTIVITEITEN EN PROJECTEN  

ZANGUURTJE 

In De Nieuwe Wierde 

Al meer dan 25 jaar organiseren vrijwilligers “het 
zanguurtje”: 

 

Dag:   donderdagmiddag in de even weken  

Tijd:  14.30 tot 16.00 uur “het zanguurtje”   

Plaats:  De Nieuwe Wierde.  

 
Deze middagen worden altijd begonnen met koffie of 

thee, waarna een aantal oud Nederlandse liedjes 

worden gezongen.  

De kerkelijke liederen komen ook aan bod en het 

zanguurtje eindigt met aantal verzoeknummers. Het 
geheel wordt begeleid door een organist. Wilt u een 

keer meezingen dan bent u van harte welkom. Nie-

mand hoeft de tekst uit het hoofd te kennen, want 

er worden tekstmappen uitgedeeld.  

ST. KLUFTEN EN WAARDEN 
Binnenkort in De Nieuwe Wierde 

Na de verbouwing 

van de Nieuwe Wier-
de zal de Stichting 

Kluften en Waarden 

samen met de bibli-

otheek een plekje 

krijgen in ” de Dorp-
straat”.  

Onze Stichting 

houdt zich bezig met de historie van de voormalige 

gemeente Grijpskerk. Wij bestaan sinds 1992 en 

sinds 2002 beheren wij ook een archief over 

Grijpskerk. Daarin zitten boeken, foto’s, films en 
documenten m.b.t. Grijpskerk.  

Ons archief is openbaar. Wat onze naam betreft: 

kluft is een gebiedje waar vroeger, toen er nog 

geen gemeenten bestonden, een persoon, vaak een 

invloedrijke boer, recht mocht spreken.              

En waarden zijn voormalig buitendijkse gebieden. 
Deze naam is bedacht door de oprichters van de 

stichting, die het boogbruggetje aan de Wester-

waarddijk van de ondergang wilden redden. Dat 

bruggetje is nu een gemeentelijk monument en 

eigendom van de stichting. Onze stichting drijft op 
donateurs. Onlangs schreven tot ons plezier we de 

100e donateur in. Wij  willen in “De Grijpskerker”  

regelmatig iets schrijven over de geschiedenis van 

Grijpskerk.      Bestuur St. Kluften en Waarden 

MFC 
Verbouwing is in volle gang! 

Zoals bekend 

zijn we op 1 
november be-

gonnen met de 

verbouwing van 

het MFC. De 

bouwcommis-
sie is volop be-

zig met de be-

geleiding van dit project. Alles verloopt tot dus vol-

gens planning! Half februari moet de buitenkant 

klaar zijn waarna wij starten met de interne ver-

bouwing van de nieuwe zalen  achter de balie. 
Daarna wordt de Dorpsstraat verbouwd, waar de 

bibliotheek straks komt. 

 

Vrijwilligers gezocht. 

Voor de lunch en de warme maaltijd in het       

restaurant van Het Dorpsplein hebben wij al een 
enthousiaste groep vrijwilligers. Maar we kunnen 

vooral in het weekend nog een paar mensen      

gebruiken. Daarom willen wij deze groep graag 

uitbreiden! Lijkt het je leuk om 1 of 2 keer per 

maand te assisteren bij de lunch tussen        
11.30 – 13.30 uur of bij de warme maaltijd tussen 

16.30 uur en 19.30 uur? 

Bel dan voor meer informatie met Hilly Holtrop,  

Telefoon: 0642438289 

Vervolg: ACTIVITEITEN EN PROJECTEN 

INVENTARISATIE ONDER (SPORT)VERENIGINGEN EN ORGANISATIES 
Grijpskerk is een actief dorp met een scala aan mogelijkheden; ook voor ouderen. 
Gezien het stijgend aantal ouderen is het echter de vraag of het huidige aanbod vol-
doende is en of dit ook past bij de wensen van (jonge) ouderen als het gaat om be-
wegen, aangaan van contacten, zingeving, etc. De projectgroep gaat daarom alle 
verenigingen en organisaties benaderen met vragen als: welk aanbod voor ouderen 
hebben zij in huis? Zijn zij eventueel bereid zijn om een nieuw aanbod te ontwikke-
len? Hebben zij nog behoefte aan vrijwilligers? Op deze wijze kunnen we mogelijke 
hiaten tussen wensen en behoefte van ouderen en het huidige aanbod boven water 
krijgen. Op grond hiervan kan eventueel door de betreffende vereniging of in onder-
ling overleg door de dorpscoöperatie een aanvullend aanbod worden georganiseerd.  

INFORMATIEMARKT  
Op zaterdag 3 oktober houdt de projectgroep in De Nieuwe Wierde een activiteiten- en informatie-
markt voor iedereen die geïnteresseerd is in “Eigenwaardig oud worden” in Grijpskerk. 
 
Werkgroep Eigenwaardig Oud  eigenwaardig@grijpskerkverbonden.nl 

 

INTERVIEWS OVER EIGENWAARDIG OUD WORDEN IN GRIJPSKERK 
Het aantal ouderen groeit de komende jaren sterk, landelijk en ook in ons dorp. 
Het welzijn van ouderen staat momenteel daarom volop in de belangstelling. We 
weten dat het belangrijk is om gezond te eten en voldoende te bewegen, maar er 
is meer. Onderzoek heeft uitgewezen dat zingeving, uitdaging, sociale contacten, 
mee kunnen doen, blijven leren en actief in het leven staan zeker zo belangrijk 
zijn. Ook blijkt dat de interesses van de huidige ouderen verschilt van die van de        
generaties voor hen. De projectgroep “Eigenwaardig oud worden” van de      
Dorpscoöperatie “Grijpskerk Verbonden” wil de komende tijd ouderen intervie-
wen. Het gaat hierbij zowel om degenen die net gepensioneerd zijn als ook om 
ouderen op ver gevorderde leeftijd. Middels de interviews wil de projectgroep 
inventariseren wat er onder ouderen in ons dorp leeft, met vragen als: Hoe zien 
zij hun toekomst? Wat willen zij nog graag doen, beleven of leren? 

Het is de bedoeling dat deze interviews zowel individueel als in kleine groepen 
afgenomen gaan worden. Hiervoor gaan we mensen benaderen, maar ouderen kunnen zich hier ook 
zelf voor aanmelden via het dorpsloket of via eigenwaardig@grijpskerkverbonden.nl.  

WONEN: UPDATE 
Vorig jaar op 11 november was er 
een avond over wonen. Vooral het 
gebrek aan doorstroming in     
Grijpskerk was (en is) een heikel 
punt. De dorpscoöperatie en       
Vereniging Dorpsbelangen willen bij 
de gemeente met cijfers kunnen 
aantonen dat het dringend gewenst 
is dat er seniorenwoningen worden 
bijgebouwd, zodat de doorstroming 

op gang komt en er grotere huizen voor gezinnen bijkomen.             
Inmiddels hebben 7 echtparen/alleenstaanden gemeld dat zij graag in 
Grijpskerk oud willen worden en graag zouden willen verhuizen naar 
een voor hen geschikte woning. Wilt u dat ook? Stuur dan een mailtje 
naar wonen@grijpskerkverbonden.nl. U kunt het ook melden bij het 
Dorpsloket. Wanneer u zich aanmeldt verplicht u zich tot niets. Het 
gaat er alleen om dat wij aan kunnen tonen dat er een reële vraag is. 

 RESERVERINGEN ELLO’S PLACE 

Reserveringen voor “Ello’s Place” dienen voortaan te worden       
geboekt bij: 
- Roelof Postma, Schoutstraat 12  tel. 06-57780309  Of bij  

- Sjoerd Bargerbos, De Vereeniging 29  tel. 06-22358029 

PETITIE VASTRECHT   
Gemeente Westerkwartier 
heeft duurzaamheid hoog in 
het vaandel. Des te merk-
waardiger is het dat het    
vastrecht voor vuilnis sterk       
verhoogd is. Van €122 naar 
€161. Niet bepaald een       
aanmoedigingspremie voor 
mensen die zich inspannen 
om hun afvalvolume terug te 
brengen. Inmiddels is er een 
petitie tegen deze verhoging 
gestart. Je vind hem op:  
https://vuilniswesterkwartier. 
petities.nl/?t=Verlaag 
Neem duurzaam handelen 
serieus en teken mee! 

mailto:eigenwaardigoud@grijpskerkverbonden.nl
mailto:eigenwaardigoud@grijpskerkverbonden.nl
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- Sjoerd Bargerbos, De Vereeniging 29  tel. 06-22358029 

PETITIE VASTRECHT   
Gemeente Westerkwartier 
heeft duurzaamheid hoog in 
het vaandel. Des te merk-
waardiger is het dat het    
vastrecht voor vuilnis sterk       
verhoogd is. Van €122 naar 
€161. Niet bepaald een       
aanmoedigingspremie voor 
mensen die zich inspannen 
om hun afvalvolume terug te 
brengen. Inmiddels is er een 
petitie tegen deze verhoging 
gestart. Je vind hem op:  
https://vuilniswesterkwartier. 
petities.nl/?t=Verlaag 
Neem duurzaam handelen 
serieus en teken mee! 

mailto:eigenwaardigoud@grijpskerkverbonden.nl
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INFORMATIE  AANLEVEREN 
Informatie voor het volgende krantje aanleveren vóór 15 
maart 2020 via redactie@grijpskerkverbonden.nl  of 

bij het Dorpsloket. Het thema is LENTE, het seizoen van 

het nieuwe begin. Wij zijn op zoek naar nieuwe plannen 

en verrassende ideeën. Maar natuurlijk zijn alle andere 

berichten, foto’s en oproepen hartelijk welkom. 

De redactie kort zo nodig de bijdragen in. De 
april editie ligt in de week van 13 april bij u op de mat.   

OUD PAPIER... HOUD HET APART!!! 

Graag komen de leden van Muziekvereniging ‘Excelsior’ uw oud-papier weer ophalen op 
Zaterdagmorgen 22 februari 2020 en 21 maart 2020 vanaf 10.00 uur 

Zet u s.v.p. uw papier en karton (gebundeld of in dozen) duidelijk zichtbaar langs de weg.                          
De inkomsten die wij met het ophalen van het oud-papier binnenhalen, hebben wij hard nodig voor de               
instandhouding van onze vereniging. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs. Alvast hartelijk bedankt! 

WORD LID 
Bevalt dit krantje? Ondersteun dit én andere activiteiten door lid te worden. Dat kan   
bij het Dorpsloket, per e-mail: leden@grijpskerkverbonden.nl of via onze website:   
https://grijpskerkverbonden.nl/dorpscooperatie/lid-worden   
Onze jaarlijkse contributie bedraagt: Individuele contributie: €  14,00                                 
of Gezinscontributie: €  20,–   (twee of meer personen op één adres).  

Zijn de gegevens waarmee u zich heeft ingeschreven veranderd of wilt u uw lidmaatschap opzeggen, 
stuur dan een mailtje naar hiervoor genoemd e-mailadres of geef het door bij het Dorpsloket. 

LEDENVERGADERING DORPSCOÖPERATIE GRIJPSKERK VERBONDEN 
Vooraankondiging 

Het bestuur van de dorpscoöperatie “Grijpskerk Verbonden” nodigt haar 
leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering.  
Deze vindt plaats op 12 maart om 19.30 uur in De Nieuwe Wierde. 
We blikken terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar 2020. Voor de 
pauze zal het officiële gedeelte plaatsvinden. De jaarlijkse stukken komen 
dan aan de orde en er wordt informatie gegeven over de voorgenomen fu-
sie met Dorpsbelangen. Na de pauze is het de bedoeling dat het bestuur 
met de    aanwezige leden in gesprek gaat. We zijn nieuwsgierig naar de 

mening van de leden over het Dorpsloket. Is men hier tevreden over? Hebben de leden ideeën over 
wat het dorpsloket nog meer op zou kunnen pakken? Etc. Ook wil het bestuur graag weten of er za-
ken zijn die de leden belangrijk vinden als het gaat om het voorgenomen fusietraject met Dorpsbelan-
gen? Verder nog: wat voor een soort verbindende activiteit zou de dorpscoöperatie het komende jaar 
moeten organiseren? Dit alles uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. Binnenkort 
wordt de uitnodiging voor deze avond naar de leden verstuurd.                                                               

DORPSLOKET VOOR ELKAAR  
Voor dat handje extra 

Bereikbaar:   
Alle werkdagen 
Tijd: 10.00 - 12.00 uur 
Plaats:  
De (Nieuwe) Wierde   

Telefoon:  06 16 39 9367  E-mail:  
dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl   

HET LAATSTE NIEUWS EN ‘HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN’ 

BBWWT  
Voor de tweede keer heeft bakker Ja-

ger in januari een Barre Bakkers 

Winter Wandel Tocht (BBWWT) geor-

ganiseerd. Deze 10 kilometer lange 

wandeltocht bracht deelnemers naar   
bekende en onbekende plekken in en 

om het dorp. Geweldig zoals diverse 

ondernemers en organisaties hun 

ruimten beschikbaar hebben gesteld 

en de wandelaars gastvrij  hebben 

ontvangen. De tocht was goed georga-
niseerd en goed voorzien van eten en 

drinken. Er is vanuit het dorp veel 

waardering voor deze activiteit die 

mensen in beweging zet en ook tot 

veel ontmoetingen leidt.   

GEDICHT 
Al wandelend door 
Grijpskerk kom je soms 

juweeltjes tegen, zoals 

dit gedicht. Regelmatig 

wordt op deze plek een 

nieuw gedicht aange-

plakt. Herkent u dit 
beeld? Weet u waar u 

dit kunt vinden? 

Laat het ons weten op  

redactie@grijpskerkverbonden.nl of door 

een envelop met daarin de goede oplossing 
en voorzien van naam en adres bij het 

dorpsloket in te leveren. Onder de goede 

inzenders wordt een poffert verloot. 

 DE GRIJPSKERKER 

Jaargang 2020, nr. 2 

Het laatste nieuws en opmerkelijke zaken 

 
 

 

 
 

Deze dorpskrant is een      
uitgave van Dorpscoöperatie    
Grijpskerk Verbonden en   

verschijnt 6 keer per jaar. 

Adres: p/a Dorpsloket, Burmanniastraat 1,  9843EJ Grijpskerk 
E-mail: redactie@grijpskerkverbonden.nl      Tel. 06 16 39 93 67 (tussen 10 –12 uur) 
Facebook: www.facebook.com/GrijpskerkVerbonden   Website: www.grijpskerkverbonden.nl 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/grijpskerk-verbonden/about/?

                                                                                                                                                                                                                                            

LET OP !                          

Alweer(!) Wonen       → pg. 3   

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

Eigenwaardig 

Oud → pg. 3 
Verbouwing 

MFC → pg. 2                                                                                                                                                                                                                                          
Dorpsgenoot 

Portret → pg. 2                                                                                                                             
Waar staat dit    

 Gedicht → pg. 

HET NIEUWE JAAR: NIEUWE RONDES, NIEUWE KANSEN 
Het is eigenlijk wel goed om een punt te hebben in de tijd,   
waarop je terugkijkt en vooruit blikt. Wat de terugblik betreft was 
de totstandkoming van het Dorpsmanifest misschien wel het   
belangrijkste. We hebben dat allemaal samen gemaakt: de 
Dorpscoöperatie, Dorpsbelangen en alle andere Grijpskerkers die 
zich hiervoor hadden opgegeven. En dit jaar staat voor ons een 
grote verandering op stapel: de (voorgenomen) fusie van dorps-
coöperatie Grijpskerk Verbonden en Vereniging Dorpsbelangen. 
Meer daarover op onze ledenvergadering. Zie aankondiging.→ pg. 4 

 
 

 

 Ledenvergadering 
 

dorpscoöperatie     
Grijpskerk Verbonden 

 
Dag:  12 maart 

         Tijd: 20.00 uur 

    Plaats:  
    De Nieuwe  Wierde 
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